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70% HERKENNING DOOR FINGERPRINTING

▶ Ook toepasbaar buiten evenementensector
▶ Fingerprinting niet voor alle evenementen rendabel
▶ Incassokorting niet gekoppeld aan gebruik 

W
ie muziek openbaar maakt, in welke vorm 
ook, moet geld afdragen aan de recht-
hebbenden. Daarover bestaat weinig dis-

cussie. Wél over de manier waarop die data verza-
meld worden en het geld uitgekeerd. In het (recente) 
verleden gaven dj’s zelf op welke tracks ze in hun 
set opnamen. Zo konden zij makkelijk zeggen dat ze 
alleen tracks van zichzelf of van vriendjes draaiden, 
wat dan ook gebeurde. Buma/Stemra (B/S) gebruik-

te vervolgens zogenaamd ‘referentierepertoire’ om 
te bepalen onder welke auteurs de geïnde gelden 
verdeeld zouden worden. Dit hield in dat gebruik-
gemaakt werd van een blauwdruk van de dance 
scene, gedestilleerd uit de tracklistings van een aan-
tal goedverkochte verzamel-cd’s met dancemuziek.

Black box
Omdat zowel licentiegevers als -gebruikers deze si-
tuatie als een probleem ervoeren, gingen B/S en de 
Belangenvereniging Dance (BVD) op zoek naar een 
oplossing. Zij benaderden Yuri Dokter, die een ach-
tergrond heeft in de muziek- en internetbranche. 
Hij investeerde naar eigen zeggen €400.000,- à 

€500.000,- in de ontwikkeling van DJ Monitor, ‘een 
geavanceerde harddiskrecorder die hele events op-
neemt en aan de hand van � ngerprinting achter-
haalt welke nummers er gedraaid zijn’. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van het systeem dat eerder door 
SoundAware en B/S was ontwikkeld om radio- en 
televisie-airplay te volgen. De opnamen dienen als 
bewijs wanneer iemand tegen een rapportage pro-
testeert en maken het mogelijk een meetsessie over 
te doen als een te lage herkenning is gehaald. Bo-
vendien stellen zij DJ Monitor in staat andere dien-
sten aan te bieden, zoals het maken van podcasts 
en het verzorgen van live-streams van evenemen-
ten.
Een andere toepassing van DJ Monitor zou in de ho-
reca kunnen liggen. “Intomart doet in opdracht van 
SENA tweemaal per jaar onderzoek naar muziekge-
bruik in het bedrijfsleven (horeca, winkels, kantoren, 
enzovoort)”, zegt pr- & communicatiemanager Anne 
Sevinga van SENA. “Luistert men naar radio of kijkt 
men tv? Zo ja, naar welke zenders dan? Op basis van 
deze informatie kan aan de aangeleverde playlists 
een bepaald gewicht toegekend worden. Vooral in 
de horeca worden echter ook veel eigen cd’s ge-
draaid en wat daarop staat, is nauwelijks te inventa-
riseren. In dat soort situaties zou zo’n ‘black box’ 
uitkomst kunnen bieden.”
Na een geslaagd verlopen pilot in 2005 brengt DJ 
Monitor het muziekaanbod op dance events in 
kaart. Dokter claimt dat DJ Monitor het enige bedrijf 
ter wereld is op het gebied van evenementenmoni-
toring. Zijn bedrijf biedt sinds kort ook diensten aan 
voor het volgen van airplay op radio en internet, 
maar heeft op die gebieden wel concurrentie. De 
potentie van het systeem strekt zich dan ook tot 
over de landsgrenzen uit. “Wij hebben ons systeem 
inmiddels gepresenteerd aan de meeste buiten-
landse inningsinstanties”, meldt Dokter.

Onduidelijkheid
Dat het bedrijf alleen nog dancefeesten volgt, komt 
niet door een beperking van het systeem. “DJ Moni-
tor is voor alle genres en evenementen inzetbaar”, 

DJ Monitor wil meer 
meten dan dance alleen
Doordat zij tijdens hun dance events of festivals muziek laten horen, doen (dance)evenementen -
organisatoren aan ‘openbaarmaking’ en daar hangt een prijskaartje aan. De muziekregistratie, 
en daarmee hoe en aan wie de geïnde gelden verdeeld worden, is sinds kort accurater dan 
voorheen dankzij DJ Monitor.

Het hart van DJ Monitor is een enorme database 
met (nu nog) vooral dancetracks. “In principe 
wordt alles in de database gezet, wat mogelijk 
op een dance event gedraaid kan worden”, al-
dus Yuri Dokter. Dat zijn momenteel zo’n 1,2 
miljoen tracks, aangedragen door distribu-
teurs, uitgevers, labels enz. “In de loop van dit 
jaar moet dat aantal worden uitgebreid naar 2 
à 3 miljoen.” Al deze nummers zijn in subgenres 
verdeeld, zoals techno, trance, enzovoort. 
Voorafgaand aan het evenement wordt be-
paald welk genre er het waarschijnlijkst te ho-
ren zal zijn. In eerste instantie wordt de ge-
draaide muziek met deze ‘subset’ vergeleken. 
Levert dat een te laag herkenningspercentage 
op (DJ Monitor heeft zich gecommitteerd aan 
een minimum van 70%), dan worden in tweede 
instantie een of meer andere genres op de op-
name losgelaten.
Aangezien volgens Dokter pas één tot ander-
half jaar (volgens B/S zes maanden tot een jaar) 
na het evenement tot uitkering wordt overge-
gaan, rapporteert DJ Monitor na ongeveer een 

half jaar. Voordeel hiervan is, dat dit de gele-
genheid biedt om nieuwe muziek (bijvoorbeeld 
‘white labels’) die op de dag van het evenement 
nog niet herkend werd, alsnog te herleiden.

Wat kost dat?
Binnen de bulkdeal met de BVD (Belangen-
vereniging Dance) vraagt DJ Monitor €8,- per 
(deel van een) opname-uur en €100,- per ma-
chine per dag. Deze bedragen zijn exclusief ar-
beid en worden door Dokter ‘pilotbedragen’ 
genoemd.

Dj’s monitoren. Hoe dan?

DOOR WERNER SCHLOSSER
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zegt hij. “We proberen Buma er allang toe te bewe-
gen dat ook events en locaties buiten de BVD om 
eerlijk worden gemonitord. Natuurlijk willen wij ook 
grote podia, clubs en evenementen als piratenfees-
ten, zoals van MOJO, The Entertainment Group en 
VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -festi-
vals, WS) gaan meten. Er is nu gewoon te veel wille-
keur en het is totaal niet duidelijk hoe de repartitie 
geregeld is.” De VNPF wil in dit stadium niet op deze 
materie ingaan, maar pr- en communicatiemanager 
Noortje de Bakker reageert geïrriteerd op de op-
merkingen van Dokter. 
“Buma/Stemra werkt niet met DJ Monitor. Dat doet 
de BVD, wij staan daarbuiten. Ten tweede is de inzet 
van � ngerprinting niet voor alle evenementen ren-
dabel om toe te passen. In geval van de dance 
events, waar tracks van veel verschillende auteurs 
gedraaid worden, garandeert de inzet van zo’n sys-
teem een nauwkeuriger uitkering aan de rechtheb-
benden. Bij veel evenementen heeft de inzet van 
� ngerprinting geen toegevoegde waarde. Zeker 
niet omdat de inzet van DJ Monitor natuurlijk niet 
gratis is.” Ook de verwijzing naar doorbetaling aan 
rechthebbenden zegt De Bakker in deze context 
niet te snappen. “De wijze van repartitie heeft niets 
te maken met de wijze waarop opgave wordt ge-
daan voor een evenement.” Ook inhoudelijk wil zij 
niet ingaan op de onduidelijkheid die schijnbaar 
leeft. “Het repartitiereglement is niet openbaar, 
maar voor onze leden volstrekt helder.” Van wille-
keur is volgens De Bakker geen sprake: “De niet op 
DJ Monitor aangesloten zalen dragen af op dezelfde 
wijze en op basis van dezelfde tarieven (3, 5 of 7%, 
zie kader Afdrachten, WS) als de wel aangesloten 
podia. De inzet van � ngerprinting betekent niet dat 
er minder hoeft te worden afgedragen. Wel kan het 
zijn dat er sprake is van een collectieve kortingsre-
geling, maar dat heeft niets te maken met de inzet 
van DJ Monitor.” ■

DJ Monitor wil meer 
meten dan dance alleen

Afdrachten. Hoeveel dan?

In het kader van dit onderwerp werd een aantal vragen voorgelegd aan 
pr- en communicatiemanager Noortje de Bakker van Buma/Stemra. Hieronder 
de antwoorden:

Organisatoren betalen per evenement, afhanke-
lijk van het aandeel Buma-repertoire, 3, 5 of 7% 
over gage, uitkoopsommen of recette aan B/S. 
Het hoogste bedrag wordt hierbij als uitgangs-
punt genomen. Deze percentages zijn voor een 
overgangsperiode (tot 2011) van kracht. Indien 
aan een aantal door B/S niet nader genoemde 
voorwaarden wordt voldaan, krijgen organisato-
ren een korting van 25% op het eindbedrag. Dat 
geld krijgt de organisator teruggestort.

Behalve de leden van B/S, heeft ook de achterban 
van SENA recht op een deel van de taart. Bij SENA 
telt livemuziek, in tegenstelling tot B/S, niet mee, 
maar gaat het alleen om ‘mechanische achter-
grondmuziek’ (dus van cd gedraaide muziek). 
Bert Hazelaar, manager F&A bij SENA, zegt dat 

een kennismakingsgesprek met DJ Monitor nog 
niet heeft geleid tot een vervolg en een analyse 
van de kwaliteit van de gerapporteerde meetre-
sultaten. Dat is ook een kwestie van prioriteiten. 
Hazelaar noemt dance events voor SENA ‘geen 
topsegment’, maar geeft aan in de loop van dit 
jaar wel tot afspraken te willen komen.

Uitkering. Aan wie dan?
B/S behartigt de belangen van muziekauteurs: 
componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. 
Zij incasseert en verdeelt vergoedingen als hun 
werken door derden gebruikt worden.

SENA doet hetzelfde voor de makers van de 
muziek: de uitvoerende musici en platenpro-
ducenten. 

Organisatoren die binnen een collectieve kor-
tingsregeling vallen, hoeven aanzienlijk minder 
geld af te dragen bij een evenement, blijkt uit on-
derstaand (� ctief) rekenvoorbeeld, waarbij 
Sensation als uitgangspunt genomen is:

Bezoekers:  40.000 à €60,-
Recette:  €2.400.000,-
Afdracht B/S zonder collectieve korting: 
€120.000,-(*)
Afdracht B/S met collectieve korting: €90.000,-

Door de korting op het incasso kan Buma/Stemra 
dus minder geld uitkeren aan haar leden. Gaan 
jullie ervan uit dat de hogere accuratesse van het 
werken via DJ Monitor het mindere incasso mini-
maal compenseert?  
“Nee, er is sprake van een collectiviteitsregeling. 
Leden die zich aansluiten bij de BVD, komen in aan-
merking voor een korting en maken gebruik van de 
� ngerprinting-technologie, die leidt tot een nauw-
keuriger repertoireopgave. Daar is het ons om te 
doen.”

Hoeveel geld denken jullie dankzij DJ Monitor 
extra op te halen? 
“Het gaat niet zozeer om extra geld ophalen, maar 
meer om zoveel mogelijk evenementen toestemming 
te verlenen en de vergoeding die daarvoor wordt ge-
incasseerd zo correct mogelijk te verdelen tegen in 
verhouding zo laag mogelijke kosten.”

DJ Monitor zegt ook graag de grote podia, clubs 
en evenementen te gaan meten. Waarom komt 
dat nog niet van de grond? 
“Medewerking krijgen van de clubs is niet altijd ge-

makkelijk te realiseren en monitoring brengt kosten 
met zich mee, die wel met de inkomsten in verhou-
ding moeten zijn. In sommige gevallen is het daarom 
e�  ciënter de repertoireoverzichten te vragen aan de 
organisator die opgave moet doen of om op andere 
wijze te reparteren.”

Als DJ Monitor met dergelijke partijen (zoals 
MOJO, The Entertainment Group, de VNPF) tot 
overeenkomsten zou komen, zouden die van 
Buma dan automatisch de 25% korting op het in-
casso krijgen? 
“Nee, zo werkt dat niet. De kortingen staan los van de 
inzet van DJ Monitor. Bovendien zijn de percentages 
en voorwaarden op basis waarvan korting wordt ver-
leend, in onderzoek.”

Hoe werkt de monitoring van de gespeelde mu-
ziek op de podia, in clubs en bij festivals (dus waar 
nog geen gebruik wordt gemaakt van DJ Monitor) 
momenteel?
“Door middel van het doen van repertoireopgaven 
door de organisator of het management. De pauze-
muziek wordt niet separaat gemonitord.”

Collectieve korting

 (*) UITGAANDE VAN EEN AFDRCHT VAN 5%
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